Kwintessens is een educatieve uitgeverij in Amersfoort, gespecialiseerd in de vakgebieden levensbeschouwing en
sociaal-emotioneel leren. Bekende uitgaven zijn de lesmethodes Trefwoord, Kind op Maandag, Hemel en Aarde
en Kwink. Ook worden doorlopend nieuwe uitgaven ontwikkeld in de vorm van o.a. verhalenboeken en
lesprogramma’s.
Ter versterking van de redactie van een van onze methodes zijn wij per direct op zoek naar een deskundige

Redacteur Hemel en Aarde m/v (freelance)
Hemel en Aarde is een methode levensbeschouwing met verhalen, rituelen en gebruiken uit verschillende
culturen en godsdiensten. De methode nodigt kinderen uit om levensvragen bij zichzelf te onderzoeken. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van onder andere kunst, muziek, verhalen, filosofie en drama.
Veel scholen zoeken naar een manier om kinderen op een open manier te begeleiden in hun
levensbeschouwelijke ontwikkeling. Zonder een geloof over te dragen, maar wel door kinderen en
levensbeschouwing serieus te nemen. Hemel en Aarde helpt daarbij.
Taken:
De methode wordt ontwikkeld door een redactie van zes mensen, ondersteund door externe auteurs.
De taken van de redacteur zijn:
• Bijdragen aan de idee- en meningsvorming over onderwerpen en concrete inhouden van de methode;
• Inhoudelijk voorbereiden van redactievergaderingen, onderzoek doen naar mogelijke invalshoeken;
• Het maken van nauwkeurige en concrete auteursinstructies;
• Begeleiden van auteurs;
• Beoordelen van kopij, geven van inhoudelijk commentaar op basis waarvan auteurs de teksten kunnen
herzien;
• Redactie van teksten.
Profiel:
• Ervaring als redacteur, bij voorkeur van educatieve uitgaven;
• Aantoonbare kennis van het vakgebied godsdienst/levensbeschouwing in het basisonderwijs;
• In staat en bereid om te werken binnen de door de redactie vastgestelde richtlijnen en criteria;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Competenties:
• Creatief
• Nauwkeurig
• Taalvaardig
• Inhoudelijk deskundig
• Praktisch
• Betrokken
Ons aanbod
Het betreft een freelance opdracht met een tijdsinvestering van ca. 16 uur per maand.
Deelname aan ca. 12 redactievergaderingen per jaar (doorgaans op donderdagochtenden in Amersfoort) is
onderdeel van de opdracht.
Interesse en sollicitatie
Meer weten over Hemel en Aarde? Bezoek onze website: www.hemelenaarde.nl. Voor informatie over deze
vacature kunt u contact opnemen met Mariska Bijvank (redacteur): m.bijvank@kwintessens.nl.
Solliciteren? Stuur uiterlijk 24 januari 2022 een sollicitatiebrief en cv naar Mariska Bijvank (redacteur):
m.bijvank@kwintessens.nl.

